
Consiliul  Judeţean  Gorj, având în vedere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-  raportul  Autorităţii Judeţene de Transport, prin care se propune eliberarea licenţelor de traseu pentru 

cursele regulate speciale efectuate de operatorii  de transport: SC TPSUD SRL pentru traseele SE Rovinari- 

Reparaţii-Târgu Jiu, SE Rovinari-Târgu Jiu Completare, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 1, SE Rovinari- Târgu 

Jiu Tura 2, SE Rovinari- Târgu Jiu Pod Turcineşti, SE Rovinari- Godineşti 3 sch., SE Rovinari- Godineşti 1 

sch., SE Rovinari- Piscuri, S.C. EVELINE SRL pentru traseele C.E Rovinari- Ţicleni - Turburea Tura, C.E. 

Rovinari- Turceni Tura, S.C. VALCAS SRL pentru traseul C.E. Rovinari- Câlnic - Târgu Jiu şi S.C. 

DAVEROTRANS SRL pentru traseul Bulbuceni - Turceni; 

- raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

- în baza prevederilor art. 17, lit. p),  din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificată şi 

completată, art. 4, lit. h) şi art. 31 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, modificate şi completate, aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007; 

- în temeiul art. 91, alin.(1), lit. d, alin.(5), lit. a, pct. 14  şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate de 

operatorii de transport prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Traseele şi termenele de valabilitate ale licenţelor de traseu pentru cursele regulate speciale 

sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.     

 Art.3. Direcţiile de specialitate  ale  Consiliului Județean Gorj,  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  

prezentei  hotărâri. 

 

 
PREŞEDINTE,                     CONTRASEMNEAZĂ 

Cosmin- Mihai Popescu                                               SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2017 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de……..consilieri județeni 

 
 

RR OO MMÂÂNN II AA                                                                                                                   PP RR OO II EE CC TT   
CC OO NN SS II LL II UU LL   JJ UU DD EE ŢŢ EE AA NN     
JUDEŢUL GORJ                 Avizat 

                                                                                                                        SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                        

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                        
                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale 

 



 
 
 
 
 
ANEXA la proiectul de hotărâre  

 

Privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,       
  Cosmin -Mihai Popescu  

                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                   SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

   

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire operator de 

transport 

Traseu Valabilitate 

 

 

1. 

 

 
SC TPSUD SRL 

SE Rovinari- Reparaţii-Târgu Jiu, SE Rovinari-

Târgu Jiu Completare, SE Rovinari- Târgu Jiu 

Tura 1, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 2, SE 

Rovinari- Târgu Jiu Pod Turcineşti, SE 

Rovinari- Godineşti 3 sch., SE Rovinari- 

Godineşti 1 sch., SE Rovinari- Piscuri 

 

 

08.11.2017 

 

 

 

2. 

 
SC EVELINE SRL 

 

C.E Rovinari- Ţicleni- Turburea Tura, C.E. 

Rovinari- Turceni Tura 

 

08.11.2017 

 

3. 

 

 

SC VALCAS SRL 
 

C.E. Rovinari- Câlnic- Târgu Jiu 
 

08.11.2017 

4. SC DAVEROTRANS 

SRL 
Bulbuceni- Turceni 22.06.2018 



 

 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale 
 

 Serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează 

de către operatorii de transport pe baza licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent, eliberate de 

consiliile judeţene cu avizul agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române. 

 În vederea obţinerii licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale operatorii de transport depun la consiliul judeţean, pe teritoriul 

căruia se efectuează  acesta, un dosar cu documentele prevăzute de lege (art.33 din Ordinul 

M.I.R.A. nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de 

transport public local, modificat şi completat ). 

 Autoritatea judeţeană de transport din cadrul consiliului judeţean, analizează documentele 

depuse şi propune acestuia aprobarea eliberării licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale (art.17, lit.p).din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007 modificată şi completată, art.4, lit h) şi art.31 din Normele de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificate şi completate, aprobate prin 

Ordinul M.I.R.A. nr. 353 / 2007).                                                                                           

          Operatorul de transport SC TPSUD SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 11330 

din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţelor de traseu pentru SE Rovinari- Reparaţii-Târgu 

Jiu, SE Rovinari-Târgu Jiu Completare, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 1, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 2, SE 

Rovinari- Târgu Jiu Pod Turcineşti, SE Rovinari- Godineşti 3 sch., SE Rovinari- Godineşti 1 sch., SE 

Rovinari- Piscuri, cu valabilitatea licenţelor  08.11.2017.  

 Operatorul de transport SC EVELINE SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 

11308 din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţelor de traseu pentru C.E Rovinari- Ţicleni- 

Turburea Tura, C.E. Rovinari- Turceni Tura, cu valabilitatea licenţelor  08.11.2017. 

 Operatorul de transport SC VALCAS SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 

11333 din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţei de traseu pentru C.E. Rovinari- Câlnic- 

Târgu Jiu, cu valabilitatea licenţei  08.11.2017. 

 Operatorul de transport SC DAVEROTRANS SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul 

nr. 10635 din 25.08.2017, prin care solicită eliberarea licenţei de traseu pentru traseul: Bulbuceni- 

Turceni, cu valabilitatea licenţei 22.06.2018. 

           În urma analizării documentaţiilor depuse, se  propune eliberarea licenţelor de traseu pentru 

cursele regulate speciale efectuate de către operatorii  de transport mai sus menţionaţi. 

 Prin urmare s-a elaborat proiectul de hotărâre privind  eliberarea licenţelor de traseu pentru 

curse regulate speciale pentru traseele menţionate mai sus, pe care le supunem spre aprobare 

Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

                   Cosmin Mihai Popescu 

 

 

 

 



 

 

 

JUDEŢUL GORJ 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

 

 

Raport de specialitate 

privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale  
 

Serviciile de transport public judeţean de persoane cuprind transportul prin curse regulate şi 

transportul prin curse regulate speciale. 

Serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează 

de către operatorii de transport pe baza licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent, eliberate de 

consiliile judeţene cu avizul agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române. 

În vederea obţinerii licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale operatorii de transport depun la consiliul judeţean, pe teritoriul 

căruia se efectuează  aceasta, un dosar cu documentele prevăzute de lege (art.33 din Ordinul 

M.I.R.A. nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de 

transport public local, modificat şi completat ). 

Autoritatea judeţeană de transport din cadrul consiliului judeţean, analizează documentele 

depuse şi propune acestuia aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale (art.17, lit.p) din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007 modificată şi completată, art.4, lit h) şi art.31 din Normele de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificate şi completate, aprobate prin 

Ordinul M.I.R.A. nr. 353 / 2007).                                                                                           

           Operatorul de transport SC TPSUD SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 

11330 din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţelor de traseu pentru SE Rovinari- Reparaţii-

Târgu Jiu, SE Rovinari-Târgu Jiu Completare, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 1, SE Rovinari- Târgu Jiu Tura 

2, SE Rovinari- Târgu Jiu Pod Turcineşti, SE Rovinari- Godineşti 3 sch., SE Rovinari- Godineşti 1 sch., SE 

Rovinari- Piscuri, cu valabilitatea licenţelor  08.11.2017.  

 Operatorul de transport SC EVELINE SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 

11308 din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţelor de traseu pentru C.E Rovinari- Ţicleni- 

Turburea Tura, C.E. Rovinari- Turceni Tura, cu valabilitatea licenţelor  08.11.2017. 

 Operatorul de transport SC VALCAS SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul nr. 

11333 din 11.09.2017, prin care solicită eliberarea licenţei de traseu pentru C.E. Rovinari- Câlnic- 

Târgu Jiu, cu valabilitatea licenţei  08.11.2017. 

 Operatorul de transport SC DAVEROTRANS SRL a depus la Consiliul Judeţean Gorj dosarul 

nr. 10635 din 25.08.2017, prin care solicită eliberarea licenţei de traseu pentru traseul: Bulbuceni- 

Turceni, cu valabilitatea licenţei 22.06.2018. 

 Autoritatea Judeţeană de Transport, în urma analizei documentelor depuse în dosarele 

menţionate şi a avizelor Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Gorj nr. 2332/13.09.2017, nr. 

2330/13.09.2017, nr. 2331/13.09.2017 şi nr. 2258/08.09.2017, supune spre aprobare la proiectul de 

hotărâre alăturat privind eliberarea licenţelor de traseu pentru cursele regulate speciale pe traseele 

enumerate mai sus. 

 

 

                            Autoritatea Judeţeană de Transport, 

                                     Valeriu Eugen Lăzărescu 

        
 

 

 



 

 

 

 


